
 

 

 

  
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން

           މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ  

 

U ް2011 ޑިސެމްބަރ 07 –ބައިނަލް އަޤްވާމީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދުވަސ 

U އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮނަރަބަލް އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު އާދިލް ސަލީމް ދެއްވާ ޚިތާބުމިނިސްޓަރ 

 ވަނަ ދުވަހަކީ ބައިނަލް އަޤްވާމީ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރަމުންދާ ދުވަހެވެ. މި 7ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 

ޚާއްސަ ދުވަހުގެ އިޚްލާސްތެރި ތަހްނިޔާއާއި ހެޔޮއެދުން ރާއްޖޭގެ ވައިގެދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އެންމެހާފަރާތްތަކާ 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ލޮބުވެތި ރައްޔަތުންނަށް އަރިސްކުރަމެވެ.

މިއަދު ބައިނަލް އަޤްވާމީ ވައިގެދަތުރުފަތުރާބެހޭ ދުވަސް ފާހަގަކުރަމުންދާއިރު މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ވައިގެދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާއާގުޅޭ ތަރައްޤީގެ  

މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ނިމިފައިވާކަން ވަރަށް އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. މި ސިނާޢަތުގެ ތަރައްޤީއަށް އެންމެ ފަހުން އިތުރުވީ ބޮޅަކީ 

މިއަހަރުގެ ކުރީކޮޅު މަސައްކަތްފެށި ފުވައްމުލަކު އެއަރޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ނިމި ނޮވެމްބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވިފައިވުމެވެ. މީގެ އިތުރުން 

- ރާއްޖޭގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ތަރައްޤީކުރި ފުރަތަމަ ސަރަހައްދީ އެއަރޕޯޓް މިއަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވާ ވިލާއެއަރޕޯޓް

ނޑައަޅާފައިވާ   ކުރިން 2013 ރަށުގައި 9މާމިނގިލީގެ ނަމުގައި ޚިދުމަތްދޭންވަނީފަށާފައެވެ. ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ވައިގެ ބަނދަރު ހެދުމަށް ކަ

 އެއަރޕޯޓްތައް ހަދާ ނިންމުމެވެ.

 ވިލާ އެއަރގެ ނަމުގައި އިތުރު ޑޮމެސްޓިކް އެއަރލައިނެއްގެ ޚިދުމަތް ،ވައިގެދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާއަށްއައި އިތުރު ކުރިއެރުންތަކުގެ ތެރޭގައި

 ގެ ނޮވެމްބަރ މަހު ފެށި މެގަ މޯލްޑިވްސް އެއާރލައިނުންވަނީ 2010ފެށުމަށް ވަނީ ހުއްދަދެވިފައެވެ. އަދި ބައިނަލް އަޤްވާމީދަތުރުތައް 

 01 އެއަރލައިނަކާ 05 މަންޒިލަކަށާއި ހޮންކޮންގްއަށް ދަތުރުތައްފަށާފައެވެ. ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން މިހާރު ޖުމްލަ 3ޗައިނާގެ 

 ފްލައިންގް ސްކޫލް ހިންގަމުންދެއެވެ. 

 އިންސައްތަ އަން 20ވައިގެ ދަރުފަތުރުގެ ހަރަކާތްތަކަށް ބަލާއިރު މިއަހަރު ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ ވައިގެދަރުފަތުރުގެ ހަރަކާތްތަށް 

 އެއަރލައިނެއް 31ކުރިއަރާނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެއެވެ. ރާއްޖެއަށް އޮޕަރޭޓް ކުރާ އެއަރލައިންތަކަށް ބަލާއިރު މިވަގުތު ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

 މަންޒިލަކާ ރާއްޖެއާއި ގުޅުވާލަދެއެވެ. މި އެއަރލައިންތަކުން 23ރާއްޖެއަށް އޮޕަރޭޓް ކުރަމުންގެންދެއެވެ.  މި އެއަރލައިންތަކުން ދުނިޔޭގެ 

 އިންސައްތަކުރި 11 މިލިއަން ފަސިންޖަރުން ރާއްޖޭއަންނާނެ ކަމަށްވެސް ލަފާކުރެވެއެވެ. މިއީ ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 1.2

 އެރުމެކެވެ.

އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތްގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދާއި ރާއްޖޭގެ ރައްޔަތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ކުރިއެރުވުމަށް ރާއްޖޭގެ ވައިގެ 

ދަތުރުފަތުރުގެ މުހިންމުކަން ދަނީ އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް އިތުރުވަމުންނެވެ. މިކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވާ ވައިގެދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާވެސް 



އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ހިއްސާއާއެކު ތަރައްޤީކުރުމަށް ކަނަޑައެޅިފައިވާ ސިޔާސަތު ކާމިޔާބުވަމުންދާކަން މި ފުރުސަތުގައި އުފަލާއެކު ފާހަގަ 

 ކުރަމެވެ. 

ރާއްޖޭގެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ އަދުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު، މިސިނާޢަތުގައި ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭ މައިގަޑު ދާއިރާއަކީ އަދިވެސް ސަލަމަތާ 

ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ނިޒާމުކަމުގައި ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ. އަދި ކުރިމަގުގައި ވައިގެ ބަނަދަރުތައް އިތުރުވަމުންދާއިރު އަދި 

ރާއްޖޭގައި އިތުރު އެއަރލައިންތައް ޤާއިމުވާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އާވަމުންދާއިރު، ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރި ކަމަކީ ހަމައެކަނި ޤަވާއިދަކުން ނުވަތަ 

ޤާނޫނަކުން ހާސިލްކުރެވޭނެ ކަމެއްނޫނެވެ. ވައިގެދަތުރުފަތުރުގެ ސަލަމަތާ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށް ދެމެހެއްޓުމުގައި އިންސާނީ ވަސީލަތުގެ 

ދައުރު މިވަގުތު ރާއްޖެއަށްވަނީ ވަރަށް މުހިންމުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސިނާޢަތުގެ ރައްކާތެރިކަމާ ސަލާމަތްކަން 

ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި މިދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ މީހުން  ތަމްރީނުކުރުމަކީ އެންމެ ބޭނުންވެފައިވާކަމެކެވެ. މި ދާއިރާއަކީ ވަރަށް ޚާއްޞަ 

ތަމްރީނުތަކަކާއެކު މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ބަޔަކު ހިމެނޭ ދާއިރާއަކަށްވާތީ މި ސިނާޢަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ގުޅިގެން ހިންގޭ 

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއްގެ ފައިދާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ކުރާނެ ކަމާމެދު ޝައްކެއްނެތެވެ. ބައިނަލް އަޤުވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ މި މުޙިންމު 

ނޑު މި ދެންނެވި ނުކުތާއާމެދު ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް ވިސްނަވާ ނަތީޖާ ނެރެވޭނޭފަދަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް  ދުވަހު އަޅުގަ

 އިލްތިމާސްކުރަމެވެ. 

ރާއްޖޭގެ ވައިގެދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާއަށް މިވަގުތު ދިމާވެފައިވާގިނަ ގޮންޖެހުންތަކާއެކުވެސް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް 

މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ސިވިލްއޭވިއޭޝަން ޑިޕަރާޓްމަންޓްގެ ހީވާގި މުވައްޒަފުންނަށާއި، މި ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ހުރިހާފަރާތްތަކަށް 

ނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި ޝުކުރާ ތަހްނިޔާ ރައްދުކުރަމެވެ.  އަޅުގަ

ނޑުގެ ދުޢާއަކީ ކުރިމަގުގައި ރާއްޖޭގެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާ އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް އިތުރަށް ތަރައްޤީވެ،  އަޅުގަ
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